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Förord 
Denna rapport sammanfattar arbetet med att prova ut och validera version 3 av 
PFT (Portable Friction Tester). Projektet har finansierats av Vägverkets 
Huvudkontor i Borlänge och kontaktmannen på Vägverket har varit Carl-Henrik 
Ulegård. 

Projektledare på VTI har varit Henrik Åström. De mätningar som ingår i 
projektet har utförts på VTI av Sven-Åke Lindén som även bidragit med 
konstruktiva idéer och en del av utvärderingen. Mätsystemet till PFT har 
modifierats av Håkan Wilhelmsson. Roland Jacobsson har varit behjälplig med en 
del mekaniska modifieringar av PFT.  

Under sommaren 2001 har PFT varit utlånad till LG RoadTech AB som gjort 
produktionsmätningar i fält med instrumentet. Göran Nilsson och Lars-Eric 
Svensson från LG RoadTech har bidragit med värdefulla synpunkter på 
instrumentets användbarhet. 

De vägmarkeringsytor som använts vid labbmätningarna har specialtillverkats 
och vänligen tillhandahållits av Magnus Wallgren på Cleanosol AB. 
 
 
Linköping augusti 2001 
 
 
Henrik Åström 
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Sammanfattning 
Tidigare versioner av PFT, VTI:s portabla, handdrivna, friktionsmätare, har haft 
mätdäck som inte varit helt entydigt specificerade. Eftersom mätdäcket är en av de 
viktigaste komponenterna så har mätdäcket i denna version valts till ett 
standardiserat friktionsmätdäck som även används av ett annat välkänt friktions-
mätinstrument (GripTester). 

Med valet av nytt mätdäck följer att PFT på nytt måste valideras. I denna 
rapport redovisas jämförande mätningar med SRT pendeln samt resultat från 
studier av hur temperatur och lutning påverkar friktionstalet för PFT. Jämförelser 
mellan PFT och pendeln har även gjorts för de tidigare versionerna av PFT och 
liksom i de tidigare undersökningarna kan en tydlig korrelation mellan PFT 
Version 3 och pendeln konstateras och en rimlig omräkningsformel har tagits 
fram.  

PFT och pendeln har olika arbetsprinciper vilket gör att de ger skilda resultat 
på vissa mycket släta ytor, något som konstaterats redan vid undersökningar med 
äldre versioner av PFT. 

I rapporten finns även en kort summering av de produktionsmätningar i fält av 
vägmarkeringars friktion som gjordes med PFT Version 3 sommaren 2001. Den i 
laboratoriet framtagna omräkningsformeln justeras efter erfarenheterna från 
fältmätningarna. 

Före fältmätningen utarbetades ett underlag till en metodbeskrivning för PFT 
Version 3. Denna metodbeskrivning finns som en bilaga till rapporten. 
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1 Inledning 
PFT är ett mätinstrument som har en lång historia på VTI. Det har använts vid en 
mängd olika typer av friktionsmätningar som t.ex. gångfriktion på golv, 
utvärdering av halkskydd till båtdäck, friktion på vägbanor och vägmarkeringar. 
De senaste åren har friktionsmätning på vägmarkeringar hamnat i fokus och det 
har gjorts ett flertal undersökningar av hur PFT fungerar som friktionsmätare av 
vägmarkeringar [1; 3-5]. 

Genom åren har också instrumentets konstruktion varierat en hel del även om 
grundprincipen varit densamma, en trehjulig, handdriven mätapparat med ett 
mäthjul och två bärhjul där mäthjulet bromsas till ett longitudinellt slip på mellan 
15 och 30 %. I en tidig version bestod mäthjulet av ett metallhjul med en 
pålimmad gummiremsa. De senare versionerna har använt luftfyllda gummihjul 
som mäthjul. 

Denna rapport redovisar de försök som gjorts för att validera version 3 av PFT 
som togs i bruk i januari 2001. Denna version av PFT har fått ett nytt, 
standardiserat, mätdäck och nya bärhjul. Det nya mätdäcket har validerats mot 
SRT pendeln. Dessutom har inverkan av temperatur och mätytans longitudinella 
lutning på friktionsvärdet studerats samt ett förslag till metodbeskrivning tagits 
fram. 

 
 
2 Val av nytt mätdäck 
Mätdäcket är den mest kritiska komponenten på ett friktionsmätinstrument. Det är 
mycket viktigt att det mätdäck som används är avpassat efter uppgiften vad gäller 
t.ex. storlek, ringtryck, bredd, mönster och gummiblandning. Dessutom är det 
viktigt att mätdäcket tillverkas under kontrollerade och konstanta förhållanden så 
att geometri, tillverkningsmetod och kemi inte är beroende av när och var däcket 
tillverkades. Eftersom det endast finns ett fåtal PFT så skulle det bli orimligt dyrt 
att specificera och låta tillverka ett mätdäck specifikt för PFT.  
 

 
2.1 Teknisk beskrivning av mätdäcket 
För att i möjligaste mån säkerställa kvaliteten på mätdäcket har ett standardiserat 
mätdäck valts, specificerat i ASTM E1844-96. Detta däck används som mätdäck 
på friktionsmätaren GripTester som tillverkas av Findlay Irvine Ltd i Skottland. 
Det är också Findlay Irvine som har tagit fram specifikationen av mätdäcket, 
kontrakterar tillverkare och som distribuerar däcken till sina kunder.  

GripTester används vid friktionsmätning av vägbanor, på flygfält samt även i 
viss mån för friktionsmätning av vägmarkeringar. Instrumentet kopplas vanligen 
som en vagn bakom en bil och mätningen kan då utföras i normal trafikhastighet. 
Det går även att mäta manuellt med GripTester men instrumentet är mycket 
tyngre och har avsevärt större dimensioner än PFT. 

En detaljerad teknisk beskrivning av mätdäcket återfinns i ASTM E1844-96. 
Här återges endast en del data i tabell 1. 
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Tabell 1   Tekniska data för mätdäcket 
Däcksdimensioner 10x4-5  2 PR 
Bredd på slitbanan 51 mm 
Ytterdiameter 258 mm 
Ringtryck 100 kPa 
Slitbanans tjocklek 5 mm 
Gummits sammansättning i viktsandelar 89 delar SBR1 gummi 

48 delar CB2 gummi 
75 delar kimrök 
9 delar olja 
12 delar övrigt 

 
Slitbanans gummi har samma sammansättning som bl.a. det amerikanska 
standarddäcket för friktionsmätning på vägar, specificerat i ASTM E524-88. SRT 
pendeln, se även kapitel 4, har en glidyta av naturgummi (SMR-L). 
 

 
2.2 Däck till bärhjulen 
På PFT version 2 var däcket på bärhjulen av samma typ som mäthjulet. Eftersom 
detta däck inte längre tillverkas så måste även däcket till bärhjulet väljas nytt. 
Valet föll på ett mönstrat transportdäck med slang från Trelleborg med följande 
specifikation: 

 
Trelleborg T991 3,00-4 4 PR 

 
Lämpligt ringtryck i bärhjulen visade sig vara 150 kPa. 
 
 

2.3 Slipmätning 
I samband med bytet av mätdäck byts även bärhjulens däck ut. Valet av bärhjul är 
inte lika kritiskt för friktionsmätningen men det kan, tillsammans med mäthjulet, 
påverka mäthjulets longitudinella slip. Bärhjulens rotation överförs med en 
kedjetransmission till mäthjulet så att mäthjulet kommer att vara bromsat d.v.s. ha 
en rotationshastighet som är lägre än motsvarande rotationshastighet vid 
frirullning. 

Det finns ett visst samband mellan mäthjulets longitudinella slip och den 
uppmätta friktionen, en del mätningar som visar detta för PFT finns redovisade i 
en rapport av Åström [4], det är därför viktigt att kontrollera det longitudinella 
slippet när däck med nya geometrier ska användas. Enligt mätningarna i Åströms 
redovisning [4] bör slippet ligga över 15 %. De nu valda däckkombinationerna ger 
ett longitudinellt slip för mäthjulet på precis 15 %. 

Slippet uppmättes i detta fall genom att skjuta PFT tills mäthjulet rullat 10 varv 
(ca 8 m) och mäta den sträcka PFT färdats både vid färd framåt, som vid mätning, 
och vid färd bakåt. Då PFT backar gör en frihjulskoppling på mäthjulet att 
kedjetransmissionen kopplas bort och därmed både mäthjul och bärhjul är 
                                                 
1 Styren-Butadien-gummi 
2 Cis-Poly-Butadien-gummi 
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frirullande. Skillnaden i färdad sträcka för 10 varvs rotation på mäthjulet ger det 
longitudinella slippet. Resultatet av mätningarna finns i tabell 2. 

 
Tabell 2 Longitudinellt slip för bärhjul och mäthhjul 

Sträcka vid 10 varv Däck 
Framåt 

(cm) 
Bakåt 
(cm) 

Slip 
 

(%) 
GripTester, mäthjul 951 807 15 
Trelleborg T991, bärhjul 763 755 1 

 
 
3 Beskrivning av provytor 
Merparten av de mätningar som redovisas här är utförda på VTI. För att kunna 
testa instrumentet under olika förhållanden behövdes ett antal relevanta provytor. 
Provytorna var av tre typer, en som skulle ge mycket låg friktion, i detta fall 
valdes en glasyta, en som skulle ge hög friktion och ett antal olika 
vägmarkeringsytor. Alla ytmaterialen utom glaset lades på 10 cm breda och 1 m 
långa aluminiumplåtar. 

 
 

3.1 Glasyta 
Glas har en mycket slät yta med mycket liten macro- och microtextur. Detta gör 
att våtfriktionen på ytan blir mycket låg. Torrfriktionen kan däremot bli mycket 
hög p.g.a. den stora verkliga kontaktytan mellan gummit och glaset. Det har 
därför också varit viktigt att väta ytan ordentligt innan mätning. 

I de här rapporterade testerna användes en 15 cm bred och 1 m lång platta av 
vanligt fönsterglas. Glasytan representerar en extrem lågfriktionsyta. 

 
 

3.2 Halkskyddstejp 
Vid de olika testerna var det önskvärt med provytor som täckte in hela 
mätområdet för PFT, d.v.s. friktionstal (friktionskoefficienter) mellan 0,1 och 1,2. 
Glasytan står för de låga friktionstalen. En högfriktionsyta arrangerades genom att 
sätta halkskyddstejp på en aluminiumplåt. 
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3.3 Vägmarkeringsytor 
PFT har de senaste åren använts mycket för friktionsmätning av vägmarkeringar. 
Därför valdes även ett antal vanliga vägmarkeringsytor ut som provytor. I tabell 3 
finns vägmarkeringsytorna sammanställda. De var alla av termoplastisk typ och 
lades på 20 cm breda och 1 m långa aluminiumplåtar av företaget Cleanosol AB. 
Alla vägmarkeringsytor utom en hade glaspärlor på ytan, den massa som var 
avsedd för övergångsställen hade dessutom skarpa friktionshöjande partiklar på 
ytan. Bilder av vägmarkeringsytorna finns i bilaga 1. 

 
Tabell 3   Provytor använda vid labbmätningar 

Mikrotextur3 Benämning Beteckning 
Ra4 (µm) Rt5 (µm) 

Anmärkning 

Glas GL 0,03 0,35  
Slät vägmarkering  VMU 0,95 7,05 Utan glaspärlor 
Slät vägmarkering VM    
Profilerad 
vägmarkering 

VMP    

Vägmarkering för 
övergångsställen 

VMX   Innehåller friktions-
höjande partiklar 

Halkskyddstejp HS 26,0 158  
 

De ytfinhetsparametrar som redovisas i tabell 3 kommer från ett släpnåls-
instrument, egentligen avsett för mekanisk industri d.v.s. bearbetade stålytor. Just 
detta instruments mätområde gjorde att det inte gick att få några rimliga värden 
för vägmarkeringar med glaspärlor. I bilaga 2 finns en utskrift från en ytprofils-
mätning på den släta vägmarkeringen med glaspärlor (VM) där glaspärlorna som 
sticker upp ur vägmarkeringsmassan är tydligt synliga. 

Det finns en relation mellan ytfinhet och friktion. I tabell 3 framgår också 
skillnaden i ytfinhet mellan glasytan och den släta vägmarkeringen utan glaspärlor 
(VM). 

 
 

4 Jämförelser med SRT 
Det instrument som idag tjänar som referensinstrument vid mätning av t.ex. 
vägmarkeringsytor är SRT (Skid Resistance Tester) pendeln även kallad British 
Pendulum. Instrumentet finns utförligare beskrivet i bl.a. standarderna EN13036-4 
och EN1436 och av Giles [2]. 
 

 

                                                 
3 Mätt med släpnålsinstrument, lågpassfiltrerat (cut off) 0,80 mm 
4 Aritmetiska medelytavvikelsen 
5 Totala profildjupet ( lägsta dal till högsta topp inom utvärderingssträckan) 



10 VTI notat 50-2001 

4.1 Översättning mellan PFT och SRT 
I ett laboratorieförsök mättes våtfriktionen på de ytor som beskrivs i kapitel 3 med 
både PFT och SRT pendeln. Den profilerade vägmarkeringsytan kunde inte mätas 
med pendelinstrumentet och togs därför inte med i jämförelsen. Resultatet av 
mätningarna finns redovisad i figur 1. Genom en minstkvadratanpassning av ett 
linjärt samband mellan PFT och SRT togs även en omräkningsformel fram. 
Tanken var att denna omräkningsformel skulle kunna användas vid planerade 
fältmätningar av vägmarkeringar eftersom alla gränsvärden på friktion idag är 
satta i SRT enheter. Vägmarkeringen kan då mätas med PFT och resultatet räknas 
om med formeln till SRT enheter som sedan kan jämföras med fastställda 
gränsvärden. Omräkningsformeln blev: 

 
SRT = 63,4*PFT + 4,0 
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Figur 1 Resultat från jämförande prov i labb mellan PFT och SRT. Streckade 
linjerna motsvarar den linjära regressionens 95% konfidensintervall. 
 
Förhållandet mellan PFT och SRT är tydligt linjärt. Undantaget, vilket också kan 
ses i figur 1, är den släta vägmarkeringsytan utan glaspärlor. Orsaken till det kan 
vara att pendelinstrumentet har en avsevärt högre glidhastighet än PFT och att 
vattnet vid mätningen därför minskar friktionsnivån mer för pendeln än för PFT 
på släta och jämna ytor. Pendelns glidyta planar på vattnet. Glasytan är tillräckligt 
fin för att vattnet ska reducera friktionen markant även för PFT. I tabell 3 framgår 
skillnaden i ytfinhet mellan de båda för ögat helt släta ytorna (VM och GL). 
Vägmarkeringsytan med pärlor har istället en tillräckligt grov yttextur för att 
vattnet inte ska reducera friktionen så markant för pendeln. Mer om denna effekt 
finns också i utredningen av PFT version 2 [4]. 
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5 Inverkan av temperatur och lutning 
Mätningar av våtfriktion vid olika temperatur gjordes i en klimatkammare på VTI. 
De olika provytorna som presenteras i kapitel 3 och även andra vägmarkerings-
ytor mättes upprepade gånger vid 5 och 20°C. Resultatet, se figur 2, är 
inkonsekvent och måste tolkas så att ingen kompensation för mättemperatur kan 
bestämmas. Olika ytor har olika beteende så att friktionen ökar med temperaturen 
för vissa ytor och minskar för andra. 
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Figur 2  Mättemperaturens inverkan på friktionstalet för PFT 
 
Största uppmätta skillnaden i friktionstal var en ökning av friktionstalet med 0,08 
enheter för PFT då mättemperaturen minskades från 20 till 5°C. Denna skillnad 
mättes på yta nr 6 vilket är den profilerade vägmarkeringsytan med glaspärlor 
(VMP) som beskrivs i kapitel 3 och bilaga 1. Friktionstalet för SRT pendeln kan 
korrigeras med hänsyn till temperaturen vid mättillfället. Vid en sänkning av 
mättemperaturen från 20 till 5°C ökar friktionstalet 5 SRT enheter vilket 
motsvarar ca 0,08 enheter med PFT. Temperaturens inverkan på friktionstalet från 
PFT var dock i de flesta fall mindre och mätfelet p.g.a. varierande temperatur 
inom intervallet 5 till 20°C kan förslagsvis uppskattas till ±0,04 enheter vilket 
motsvarar standardavvikelsen för den uppmätta friktionsskillnaden.  

Det friktionstal som PFT anger är en friktionskoefficient som beräknas som 
den uppmätta friktionskraften dividerad med nominell mäthjulsbelastning. 
Friktionskraften beror av hjulets normallast och eftersom PFT inte mäter 
normallasten på mäthjulet så kommer friktionstalet att påverkas då PFT används 
på lutande ytor. Lutningen ändrar på lastfördelningen mellan bärhjul och mäthjul. 
För att få en indikation av lutningens inverkan gjordes några mätningar i en 
korridor som lutade 3 grader. Resultaten stämmer med de teoretiskt framräknade 
med ledning av lastfördelningen. För att inverkan av lutningen ska hålla sig under 
±0,03 enheter så bör inte instrumentet användas vid större lutning än 1 grad vilket 
motsvarar c:a 2 % lutning. Alternativt kan friktionstalet kompenseras med 
följande ekvation där γ är mätytans longitudinella lutningsvinkel i grader med en 
uppförslutning räknad som positiv lutningsvinkel och nedförslutning som negativ 
lutning. Friktionstalet från PFT multipliceras med koefficienten CT. Konstanten A 
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har beräknats till 1,258 men dessa beräkningar bygger endast på ett fåtal 
mätningar, för en mer noggrann kompensering bör fler försök göras. 

 

( )γtan*1
1

A
CT −

=   

 
 

6 Förslag till metodbeskrivning 
Inför fältmätningarna av vägmarkeringar sommaren 2001 togs ett förslag till 
metodbeskrivning fram. Förslaget finns i bilaga 3. 

 
 

7 Preliminära resultat från fältmätningar 
Under sommaren 2001 utfördes ett stort antal fältmätningar med PFT av firman 
LG RoadTech AB. Mätningarna utfördes på uppdrag av olika regioner inom 
vägverket för att utvärdera nylagda vägmarkeringar. Ett stort antal mätningar med 
pendelinstrumentet utfördes också, parallellt med PFT mätningarna. 

Resultaten från ett stort antal av dessa jämförande mätningar presenteras i 
figur 3. Anpassning av ett linjärt förhållande mellan PFT och SRT ger följande 
omräkningsformel: 

 
SRT = 69,2*PFT + 6,9 
 
Denna formel skiljer sig från den som tagits fram vid labbmätningarna, se 

kapitel 4. Båda relationerna finns även inritade i figur 3. Spridningen är också 
större vid fältmätningarna jämfört med labbmätningarna vilket kanske inte är 
oväntat. 

Några av VTI:s vägmarkeringsytor mättes också av LG RoadTech med 
anledning av den här funna skillnaden i relation mellan PFT och SRT. De ytor 
dom mättes var VM, VMU, GL, VMX och HS, se kapitel 3 och bilaga 1 för en 
närmare beskrivning. De nya mätningarna av dessa ytor stämmer väl med 
resultaten från fältmätningarna så när som på den släta ytan utan glaspärlor, 
VMU, där det är känt att PFT ger betydligt högre friktionstal än SRT, se även 
kapitel 4. I regressionsanalysen har därför VMU inte tagits med. 

Den nya omräkningen mellan PFT och SRT får konsekvenser vid 
produktionsmätningar av vägmarkeringar. Med den gamla formeln blev fler 
vägmarkeringar underkända med PFT än med SRT. Av de jämförande mätningar 
som redovisas här underkänner PFT c:a 15 % fler vägmarkeringar än SRT. 

Med den nya omräkningsformeln så underkänner PFT och SRT lika många 
vägmarkeringar, dock inte alltid samma vägmarkeringar. För att vara säker på att 
alla de som godkänts av SRT även blir godkända av PFT kan man addera 0,05 
friktionsenheter till avläst värde från PFT innan omräkningen. Argumentet för det 
skulle vara att man då tar hänsyn till tänkbara variationer av friktionstalet p.g.a. 
lutning, mättemperatur etc och räknar konservativt. I praktiken innebär det att 
friktionsgränsen för godkänt sänks något vid mätning med PFT jämfört med SRT. 
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Figur 3  Resultat från jämförande prov mellan SRT pendeln och PFT version 3 
under fältmätningar sommaren 2001. Heldragen linje är mätpunkternas 
regressionslinje och streckad linje är regressionslinjen för tidigare labbmät-
ningar, se även figur 1. Ringen är labbyta VMU som avviker från de andra och 
inte ingår i regressionsanalysen.  
 
Den avgörande skillnaden mellan mätningarna redovisade i kapitel 4 och de nya 
mätningarna av VTI:s vägmarkeringsytor är friktionstalet för halkskyddstejpen 
(HS). De nya pendelmätningarna gav ett högre friktionstal än de gamla vilket gör 
att de nya resultaten stämmer väl överens med fältmätningarna. Skillnaden mellan 
de nya och de gamla SRT värdena på halkskyddstejpen finns det idag tyvärr ingen 
rimlig förklaring till. 

För övrigt upplevdes PFT som ett lättanvänt och robust mätinstrument vid 
fältmätningarna. Två problem har uppmärksammats, dels vid mätning av 
profilerade vägmarkeringar med PFT och dels vid mätning av intermittenta 
vägmarkeringar. PFT kan ju, till skillnad från SRT pendeln, mäta friktionen på 
profilerade vägmarkeringar. I vissa enstaka fall har dock PFT:s underrede tagit i 
vägmarkeringen vilket betyder att markfrigången bör ökas c:a 5 mm. Vid mätning 
av intermittenta vägmarkeringar, t.ex. av typen longflex, mäter PFT omväxlande 
på vägbeläggningen och på vägmarkeringen. Det mätvärde som anges efter 
avslutad mätning är ett friktionsmedelvärde över mätsträckan vilket i sig är 
korrekt. Eftersom friktionen för vägytan och vägmarkeringen vanligen skiljer sig 
märkbart åt blir standardavvikelsen för en sådan mätsträcka ofta stor, större än den 
som rekommenderas i metodbeskrivningen, se bilaga 3. Standardavvikelsen 
används som en indikation på att homogena ytor är korrekt uppmätta men 
fungerar inte som en sådan indikator på icke homogena ytor, t.ex. intermittenta 
vägmarkeringar. Ett förslag på åtgärd är att istället titta på standardavvikelsen 
mellan upprepade mätningar för samma mätsträcka vid mätning av t.ex. 
intermittenta vägmarkeringar. Alternativt kan villkoret för standardavvikelsen för 
en enskild mätning ändras i metodbeskrivningen till att vara ett villkor för 
standardavvikelsen mellan upprepade (minst 3) mätningar av samma mätsträcka. 
Värdet på denna maximalt tillåtna standardavvikelse bör utredas närmare. 
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8 Slutsatser 
VTI:s PFT har modifierats och förbättrats som friktionsmätinstrument genom val 
av ett mycket lämpligt mätdäck och smärre justeringar av mätelektronik. 
Dessutom har mätningarna i fält gett värdefulla erfarenheter av hur PFT fungerar i 
praktiken. 

PFT Version 3 är ett instrument som har goda förutsättningar att bli ett 
referens- eller standardinstrument för friktionsmätning av ytor där andra bilburna 
instrument inte kan användas, t.ex. vägmarkeringar, golvytor, trottoarer och 
cykelbanor. 

Fortfarande är PFT ett nytt instrument i sammanhanget och idag finns endast 
ett komplett instrument. Det behövs fler exemplar av instrumentet så att det kan få 
en större spridning. För att möjliggöra det krävs också ett avtal med Findlay Irvine 
Ltd som levererar mätdäcket. Kontakten mellan VTI och Findlay Irvine Ltd är 
etablerad men ännu har inget avtal skrivits. 

Jämförelsen mellan PFT och SRT som gjordes på VTI stämmer inte helt med 
resultaten från mätningarna i fält. Nya mätningar av de provytor som användes på 
VTI stöder resultaten från fältmätningarna och det är därför klart att det är 
fältmätningarna som bör ligga till grund för en omräkningsformel. Omräknings-
formeln mellan PFT och SRT bör alltså vara: 

 
SRT = 69,2*PFT + 6,9 

 
 

9 Rekommendationer för fortsatta studier 
PFT är nu relativt noggrant undersökt i laboratoriemiljö och det som nu behövs är 
mer erfarenheter från mätningar i fält. Dels behöver handhavandet provas i fält 
och dels behövs mer data från mätningar på olika ytor för att kunna skapa en 
databank med PFT friktionstal på olika underlag. 

Mätdäcket är fortfarande ett problem i och med att det ännu inte finns något 
avtal mellan VTI eller någon annan distributör av PFT och Findlay Irvine Ltd som 
idag har full kontroll över de GripTester däck som används på PFT. Det bör 
arbetas fram ett avtal med Findlay Irvine Ltd om att få köpa ett begränsat antal 
däck per år till PFT. 

Vad gäller friktion på vägmarkeringar så bör de gränser för friktionstalet som 
finns idag utredas. Idag anges friktionsnivåerna i SRT enheter. Det är möjligt att 
översätta PFT enheter till SRT enheter men eftersom de båda instrumenten har 
skilda mätprinciper vore det ändå lämpligare att ange alternativa gränser i PFT 
enheter. Ett sätt att angripa det problemet och därmed komma fram till relevanta 
friktionsgränser i PFT enheter är att göra utförligare jämförelser mellan PFT och 
ett standardinstrument för utvärdering av vägfriktion. Ett sådant försök är redan 
gjort, [5], med slutsatsen att sådana jämförande mätningar är möjliga. Mätdata och 
de låga mäthastigheterna vid försöket räckte dock inte för att dra några slutsatser 
om korrelationen mellan PFT och friktionsnivån mätt med ett standardinstrument 
för vägfriktion. 

Friktionstalets temperaturberoende kunde inte bestämmas i denna utredning. 
Anledningen till detta borde utredas eftersom ett och samma gummimaterial 
förväntas ha en konsekvent ändring av friktionstalet vid en temperaturändring, 
oavsett testyta. 
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Med tanke på de svårigheter som varit att få en bra överensstämmelse mellan 
PFT och SRT så är en regelbunden, kanske årlig, runda med jämförande 
mätningar att rekommendera. Särskilt om PFT ska användas för produktions-
kontroll av vägmarkeringar och gränserna är givna i SRT enheter.  

PFT:s markfrigång bör ökas med c:a 5 mm. 
Förslaget till metodbeskrivning, se bilaga 3, bör revideras så att villkoret för en 

godkänd mätning blir en maximalt tillåten standardavvikelse mellan upprepade 
mätningar av samma mätyta istället för som nu en maximalt tillåten standardav-
vikelse för varje enskild mätning. 
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Bilder av de vägmarkeringsytor som ingick i labbproven 
 
Bild 
 

Yta 

1 cm

 
 

VMU 
 
En slät vägmarkeringsyta utan 
glaspärlor.  
 
PFT friktionstal ca 0,35 
 

5 cm

 

VM 
 
En slät vägmarkeringsyta med 
glaspärlor på ytan.  
 
PFT friktionstal ca 0,49. 

5 cm
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Bild 
 

Yta 

5 cm

 
 

VMP 
 
En profilerad vägmarkering med 
strängar av vägmarkeringsmassa lagda 
ovanpå en slät vägmarkering. Avståndet 
mellan strängarna var ca 10 cm och 
strängarna var ca 8 cm breda. Höjden på 
strängarna var ca 4 mm.  
 
PFT friktionstal 0,46. 

5 cm

 

VMX 
 
En slät vägmarkering avsedd för 
övergångsställen. Den innehåller därför 
förutom glaspärlor även 
friktionshöjande skarpa partiklar.  
 
PFT friktionstal 0,85. 
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Släpnålsprofil från vägmarkering med glaspärlor (VM) 
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Förslag till metodbeskrivning för friktionsmätning med VTI 
PFT version 3 

 
1 Orientering 
PFT (Portable Friction Tester) är ett litet, portabelt instrument som utvecklats av 
VTI för att mäta friktion. Det finns tre versioner av instrumentet, en tidig version 
med ett mäthjul av metall med en pålimmad gummiyta, version 2 med ett luftfyllt 
vagnshjul (Trelleborg T510 2.00-6) som mäthjul och den här aktuella versionen, 
version 3, där mäthjulet är ett luftfyllt mätdäck från friktionsmätutrustningen 
GripTester6. Se även bild 1 nedan. Detta däck är speciellt anpassat för 
friktionsmätning av bl.a. vägytor och finns även beskrivet i den amerikanska 
standarden ASTM E1844-96. PFT version 2 används inte längre eftersom det 
mätdäcket inte längre tillverkas. 

VTI PFT version 3 började användas år 2001 och kan användas på vägytor, 
cykelbanor, gångbanor och andra ytor där friktionen för motorfordon, 
gångtrafikanter eller cyklar ska bestämmas. För vägytor används vanligen andra 
utrustningar som mäter friktionen vid högre hastigheter än PFT men för 
vägmarkeringar har PFT visat sig vara ett lämpligt instrument. 

 
 

2 Sammanfattning 
Mätytan rengörs från löst sittande grus, smuts och partiklar. Vi mätning av våt yta 
ska ytan och mätdäcket vätas ordentligt innan varje mätning. 

PFT skjuts för hand, rakt över mätytan med en konstant hastighet, mätningen 
startas och avslutas med ett tryck på knappen på handtaget. 

Mätresultat, standardavvikelse, mätningens löpnummer och batterispänningen 
avläses i teckenfönstret.  

                                                 
6  GripTester tillverkas av Findlay Irvine Ltd, Bog Road, Penicuik, Midlothian, EH26 9BU, 
Scotland, UK 
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Knapp för att
starta och stoppa

Handtag

Stödhjul

Mäthjul

Kontrollpanel med
teckenfönster

 
 

Bild 1 PFT version 3. 
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3 Utrustning 
3.1 Allmänt 
PFT version 3 finns illustrerad i bild 1 ovan. Bild 2 är ett exempel på den 
information som visas i teckenfönstret efter varje mätning. 

 
 

1 2 ( 2 0 )
0 . 5 0

σ = 0 . 0 9 B A T T = 1 2 . 3 V

a b

c d

 
Bild 2 PFT:s teckenfönster visar: (a) mätytans friktionstal, (b) mätning 
nummer och totala antalet mätningar inom parantes, (c) mätningens 
standardavvikelse och (d) batterispänningen. 
 
Instrumentet styrs från kontrollpanelen där också teckenfönstret finns. 
Mätningarna startas och stoppas med en knapp på det löstagbara handtaget. 
Tidigare mätningar kan stegas fram med piltangenterna på kontrollpanelen. Där 
finns också en knapp för belysning och knappar för att sätta på och stänga av 
apparaten. Ett samtidigt tryck på vänster och höger piltangent nollställer 
instrumentet och tömmer minnet. Observera att alla mätningar då försvinner från 
apparatens minne. Det är därför viktigt att notera mätresultaten efter varje 
mätning.  

Mätningen utförs med ett konstant slip på mäthjulet d.v.s. mäthjulet går alltid 
något långsammare än PFT:n och bromsar därmed instrumentet. Den bromsande 
kraften beror av friktionen mellan mätdäcket och mätytan och kraften mäts med 
en kraftgivare på kedjan mellan mät- och stödhjul. Den bromsande kraften, 
friktionskraften, divideras med lasten på mäthjulet (c:a 13 kg) till en 
friktionskoefficient. Denna friktionskoefficient (vanligen mellan 0,10 och 1,20) är 
PFT:s friktionstal som också presenteras i teckenfönstret. 

Under mätningen registreras ett friktionstal varje 1,3 cm. Efter 8 mätvärden 
beräknas ett medelvärde som sparas i instrumentets minne. Det friktionstal som 
presenteras i teckenfönstret efter avslutad mätning är ett medelvärde av alla 
mätvärden som finns registrerade i minnet för den aktuell mätsträckan. Blir 
standardavvikelsen stor vid en mätning så är det ett tecken på antingen stora 
variationer i friktion över mätsträckan eller på att mätningen har blivit störd. Vid 
större standardavvikelser än 0,09 rekommenderas ommätning.  

 
3.2 Mätdäcket 
Mätdäcket är en av de viktigaste komponenterna. Ett misskött eller felaktigt 
mätdäck kan ge helt andra friktionsvärden än ett korrekt mätdäck. Mätdäcket ska 
överensstämma med ASTM E1844-96, ett luftfyllt, omönstrat däck med 
dimensionen 10x4-5. Det får inte vara skadat eller så slitet att slitageindikatorn 
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inte längre syns. Ett nytt mätdäck ska köras in så att eventuella rester från 
tillverkningsprocessen slits bort. Inkörningen kan ske på t.ex. en platta med 
halkskyddstejp eller på en vägyta. 
 
3.3 Övrig nödvändig utrustning 
Förutom mätinstrumentet behövs en sopkvast för att kunna sopa bort löst sittande 
partiklar från mätytan samt utrustning för att väta mätytan. För att kontrollera och 
reglera ringtrycket i däcken behövs en kalibrerad manometer och en luftpump. 

Mätutrustningen i PFT:n drivs med ett laddningsbart batteri. För längre tids 
användning av PFT behövs därför även en batteriladdare. 

 
 

4 Mätförutsättningar 
4.1 Allmänt 
Friktionsmätning utförs vanligen på en våt yta där ytan ska vara fri från lös smuts 
och andra föroreningar. Mätning får inte ske då lufttemperaturen understiger 
+5°C. Mätytans temperatur har en viss påverkan på mätresultaten, mätningen bör 
därför utföras inom temperaturintervallet +15 till +30°C. 

För att mätutrustningen ska fungera bra krävs att batterierna har korrekt 
spänning. Batterispänningen kan avläsas på displayen. Kontrollera batterispän-
ningen regelbundet och ladda batterierna om den understiger 11,5 Volt. 

PFT kan mäta även på profilerade, ojämna ytor men apparatens frigång 
begränsar mätbara ytavvikelser till c:a 20 mm. 
 
4.2 Kalibrering 
Kraftgivaren bör kontrolleras och kalibreras årligen, t.ex. av VTI. Varje mätdag är 
det lämpligt att kontrollera PFT genom några mätningar på en våt referensyta. 
Avvikelserna i friktionstal från mätytans nominella friktionstal (medelvärdet av 
ett antal mätningar med en nyligen kalibrerad PFT) ska då vara mindre än ±0,05 
enheter. 

Kontrollera mätdäckets ringtryck med en kalibrerad manometer varje mätdag 
och se till att ringtrycket är 100 ±5 kPa. Kontrollera då också att mätdäcket inte är 
skadat eller alltför slitet (se även kapitel 3.2 ovan). 
 
 
5 Mätning 
5.1 Förberedelser 
Välj mätyta, mätsträckan bör vara mellan 1 och 3 m lång. Sopa bort lösa partiklar 
från mätytan och vät hela mätytan och mätdäcket ordentligt med rent vatten om 
det är våtfriktion som ska mätas. 

Eventuellt behöver apparaten nollställas, minnet har endast plats för ca 250 m 
mätsträcka. Nollställning sker med ett samtidigt tryck på vänster och höger 
piltangent på kontrollpanelen. 

Kontrollera att ringtrycket i mätdäcket är 100 kPa och att ringrycket i 
stödhjulen är 150 kPa. 
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5.2 Mätprocedur 
Varje mätyta bör mätas med minst tre godkända mätningar. Kom ihåg att väta 
ytan innan varje mätning om det är våtfriktion som ska mätas. Vid mätning av 
vägmarkeringar ska friktionen mätas parallellt med trafikens färdriktning 

Varje mätning börjar någon meter innan mätytan, rikta in PFT:n och gå med 
PFT:n mot mätytan. När mäthjulet har nått en liten bit in på mätytan och PFT har 
korrekt hastighet enligt lysdioderna på kontrollpanelen startas själva mätningen 
med ett tryck på knappen mitt på PFT:s handtag. Mätningen avslutas sedan, efter 
önskad mätsträcka, med ytterligare ett tryck på knappen på handtaget. Under 
mätning lyser en indikatorlampa på panelen. Korrekt mäthastighet är 0,5 m/s. Vid 
0,5 m/s lyser den mittersta lysdioden. 

Efter mätningen presenteras resultatet på displayen, kontrollera att 
standardavvikelsen inte överstiger 0,09. En mätning med en standardavvikelse 
större än 0,09 är inte pålitlig och måste göras om. Notera mätytans friktionstal och 
mätningens ordningsnummer tillsammans med mätytans identitet. 

Under mätning får man inte styra PFT med handtaget eller på annat sätt 
påverka instrumentets rörelse. 

Observera att mätytans lutning kan påverka mätresultaten. Vid större lutning än 
1 grad i längdled (c:a 2% lutning) rekommenderas att mätningarna upprepas även 
i motsatt riktning och mätresultatet kan sedan anges som ett medelvärde av båda 
riktningarnas mätningar. 

 
 

6 Utvärdering 
Mätobjektets friktionstal redovisas som medelvärdet av friktionstalen från de 
mätningar som utförts på objektet, mätningar med standardavvikelser större än 
0,09 är opålitliga och ska inte tas med i utvärderingen. Tillsammans med 
friktionstalet ska mätobjektets identitet, datum och klockslag för mätningen samt 
väder och lufttemperatur anges. 

Ett förslag till mätprotokoll finns som bilaga. 
  
 

7 Checklista 
• Kontrollera mätdäckets ringtryck (100 kPa), stödhjulens ringtryck (150 kPa) 

och batterispänningen (minst  11,5 Volt). 
• Sopa rent ytan 
• Vät ytan och mätdäcket ordentligt innan varje mätning 
• Utför mätningen, håll konstant hastighet 
• Notera mätresultatet och standardavvikelse 
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 Friktionsmätning PFT version 3 
Datum Klockslag Mätobjekt Våt/torr 

Lufttemp. Operatör  

Mätsträcka Friktion 

Löpnr Längd (m) Friktionstal Stdav. 

Anmärkning 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Summa Medelvärde Anmärkning 
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